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Sehingga manfaat dari sistem e-travelling bukan lagi menjadi faktor 

utama masyarakat ingin menggunakan e-travelling dimasa yang akan 

datang. Tetapi, beberapa masyarakat lebih melihat pada kenyamanan yang 

dirasakan ketika menggunakan sistem itu. Hasil penelitian 

inididukungdengan penelitian(Nazilah, 2015)yang menyebutkan bahwa 

persepsi kegunaan (PU) tidak berpengaruh terhadap penggunaan sistem 

teknologi informasi (AU) pada penggunaan sistem informasi. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan pada bab sebelumnya 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Penggunaan sistem e-travellingpada 200 responden yang berada di 

Kota Semarang yang sudah bekerja dan melakukan perjalanan lebih dari 1 kali 

dalam setahun dipengaruhi oleh sikap pengguna dalam menerima sistem e-

travelling tersebut. Sikap pengguna lebih dipengaruhi oleh faktor persepsi 

kenyamanan (PE) dalam menggunakan e-travelling untuk menunjang 

kebutuhan travelling mereka. Sementara itu faktor persepsi kemudahan 

(PEOU) dan persepsi kegunaan (PU) tidak mempengaruhi sikap masyarakat 

terhadap e-travelling. Sehingga beberapa masyarakat merasa bahwa faktor 

kemudahan dan kegunaan merupakan hal yang biasa dan sesuai dengan 

kebutuhan karena sistem e-travelling cukup dikenal di era modern yang 

perkembangan teknologinya sudah semakin maju ini. 

 

 

 

 

 

5.2 Saran 

Sedangkan saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

5.2.1. Saran Praktis 
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Bagi penyedia jasa  layanan e-travelling agar  mengetahui 

faktor kenyamanan (perceived enjoyment) yang dapat mempengaruhi 

sikap pengguna dan pengunaan sistem e-travelling dimasa yang akan 

datang.Peneliti akan menyampaikan beberapa hal  sebagai berikut : 

- Pemberian fasilitas yang sesuai dengan keinginan yang diminta oleh 

pengguna. 

- Pemberian berbagai macam promo yang menarik di hari besar 

tertentu berupa potongan harga tiket maupun kamar hotel akan 

membuat masyarakat ingin menggunakan e-travelling. Karena harga 

tiket dan booking hotel di e-travelling lebih murah jika dibandingkan 

dengan harga tiket di tempat pemesanan langsung. 

- Memperbaharui tampilan web dan aplikasi e-travelling supaya lebih 

menarik dan diminati pengguna e-travelling. Dengan menjaga hal 

tersebut dalam memberikan pelayanan yang baik bagi pengguna e-

travelling, maka pengguna akan merasa puas dan nyaman untuk 

menggunakan sistem e-travellinglagi. 

 

 

5.2.2. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya 

- Peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan beberapa 

variabel yang berada diluar konstruk TAM yang berbeda seperti 

Intention To Use (minat menggunakan), frekuensi penggunaan, 
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Experience, Trust dan Self-efficacy.  

- Peneliti lebih baik menggunakan intensitas pemesanan yang berisi 

pemesanan online maupun langsung ditempat untuk menguji 

pengaruh konstruk TAM terhadap penggunaanonline travelling yang 

lain. 

5.2.3. Keterbatasan 

- Karena penelitian ini pada kondisi masyarakat yang sudah mengenal 

teknologi dengan cukup baik, maka masyarakat sudah tidak lagi 

mempertanyakan  faktor manfaat dan kemudahan dari sebuah sistem 

teknologi. Sehingga, hal tersebut tidak lagi menjadi persoalan. Karena 

fokus masyarakat ketika terhadap sebuah sistem lebih pada 

kenyamanan yang di rasakan dalam penggunaan sistem tersebut. 

- Ukuran untuk mengukur penggunaan e-travelling bisa jadi membuat 

responden bias ketika menjawab pertanyaan kuesioner. Kalimat 

“sering menggunakan e-travelling” pada item kuesioner AEU dapat 

diartikan dengan orang yang sering melakukan perjalanan, tetapi 

belum tentu setiap perjalanan dia  menggunakan e-travelling atau 

orang yang tidak terlalu sering melakukan perjalanan tetapi setiap 

melakukan perjalanan dia menggunakan e-travelling . 

- Data Outlier atau data primer yang tidak terdistribusi normal, sehingga 

mengakibatkan nilai pengujian yang ekstrim.  

 


